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ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския 
съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Отговорния орган. 

 

ПРОЕКТ: 
BG65AMNP001-1.006-0002-C01 „Предоставяне на социална и психологическа 

подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ 
Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с 

финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България. 

 
Обща цел на проекта: в рамките на този проект МОМ ще предоставя социална и 
психологическа подкрепа на лица, търсещи международна закрила във фазата на 
начална адаптация, както и идентификация и подкрепа на уязвими лица. Екип от 
експерти, съставен от психолог, социален работник и културен медиатор, ще 
предоставя услуги в РПЦ на ДАБ (София, с. Баня, Харманли и с. Пъстрогор) и в офисите 
на МОМ. С цел подобряване на координацията и комуникацията с институциите, 
консултиращият екип ще бъде подкрепен от експерти, които ще подпомагат 
планирането и насрочването на консултации, връзка с институции, достъп до здравни 
и социални услуги.  

 

Експертите по проекта ще извършват първоначална оценка на уязвимостта във фазата 
на начална адаптация за ЛТМЗ, настанени в РПЦ и на външни адреси и последващи 
индивидуални консултации (психологически и/или социални) и подкрепа в достъпа до 
услуги. Психологическите консултации ще адресират проблеми, свързани с емоции 
като тревожност, липса на мотивация, апатия, неудовлетвореност от изхода на 
процедурата и/или забавянето на процедурата, както и кризисни интервенции, 
подкрепа на ДАБ в изготвяне на психологически оценки, оценка на риска и/или най-
добрия интерес на детето, работа с уязвими лица. Социалната работа ще адресира 
трудности с достъпа до социални и здравни услуги, неразбиране на социалната и/или 
административна рамка, помощ при гледане на деца, подпомагане на уязвими лица, 
вкл. непридружени деца. Експертите ще бъдат подкрепени от културен медиатор, 
който ще помага в общуването с гражданите на трети страни, ще работи за 
преодоляване на социалните и културни разлики и ще подпомага изграждането на 
доверие. Екип от преводачи от редки езици ще подкрепя процеса на работа. Част от 
работата ще включва и рефериране към други услуги на МОМ и/или организации 
предоставящи помощ.  

 

Предвижда се най-малко 1500 лица (ЛТМЗ) да получат социална и психологическа 
помощ с цел подобряване на достъпа им до услуги във фазата на начална адаптация на 
базата на оценка на уязвимостта. 

 

Основната цел на проектното предложение е: 
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• предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи 
международна закрила (ЛТМЗ) във фазата на начална адаптация със специално 
внимание към нуждите на уязвими лица съгласно директива 2008/115/ЕО. 

Специфичните цели на проектното предложение са: 

• предоставяне на психологически и социални консултации, подкрепени от 
културен медиатор на ЛТМЗ във фазата на начална адаптация в България; 

• първоначална оценка на уязвимостта, идентификация на уязвими лица и 
предоставяне на таргетирана социална и психологическа подкрепа;  

• предоставяне на превод (устен и писмен). 
 

Специално внимание ще бъде отделено на подкрепата на малолетни и непълнолетни, 
като се отчитат техните специфични нужди и необходимост от специализирана помощ. 

 

Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на принципа 
на хуманитарния подход, съблюдаване на правата и зачитане на достойнство на ЛТМЗ. 
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